
   Nevieme presne. No predchod-
com dnešných lyží boli iste snež-
nice. Tieto vznikli samozrejme 
tam, kde sa praveký človek musel 
pohybovať v snehu.
   Preto ich pôvod i tvar sú roz-
ličné. Laponské snežnice boli 
drevené, potiahnuté kožou; ka-
nadskí indiáni mali snežnice 
podobné tenisovej rakete.
  Doba prechodu od týchto snež-
níc k dlhým lyžiam nie je známa. 
Prvé správy o lyžovaní pochádza-
jú z Nórska z r. 552 po Kr. Tu sa 
používali na lov. Pohybovali sa 
tak, že na jednej nohe mali dlhú 
lyžu. Odrážali sa druhou nohou, 
na ktorej mali snežnicu.
V Arménii používali vojaci koňov 
na to, aby im robili v snehu cestu. 
Priviazali im preto na kopytá 
široké, krátke dosky. 
   Koncom 19. storočia sa lyžova-
nie rozšírilo i do ostatnej Európy. 
No nemali ešte dnešného tvaru, 
boli príliš úzke a dlhé.
   V druhej polovici 19. storočia 
chlapci z krajiny Telemarken 
spôsobili v Nórsku rozruch. Na-
učili sa nový spôsob zatáčania a 
zastavovania, bez opory o palice 
a skákať na lyžiach. Obyvatelia 
Kristianie, ktorým predviedli 
toto svoje umenie, neostali poza-
du. Im už dlho vďačíme za nový 
spôsob zatáčania – kristiánku. A 
tak toto športové zápolenie pre 
nás zanechalo dva prvé lyžiarske 
švihy: telemark a kristiánku, kto-
ré sú charakteristickými znakmi 
nórskej lyžiarskej školy.
   Kto by nemal radosť z čistého 
horského vzduchu a z príjemné-
ho zimného slnka?

Martin GONO

Ako vznikli lyže?

Spoločenská 
kronika

  V  mesiacoch október až 
december 2006 sa narodili 

Tereza Kubičková,
 Matej Augustín,
 Dávid Víťazka,

 Marek Chromják  a
 Samuel Garafa.

  Našim najmladším občanom 
prajeme veľa zdravia a šťastia!

***

   Dňa 20. 10. 2006 zomrel Ján 
Hesko  vo veku 81 rokov. Touto 
cestou vyslovujeme úprimnú 
sústrasť všetkým pozostalým!
                                          -r-

   Ø PRÍHOVOR STAROSTU
   V každom čísle Hlasu Krakovian využívam možnosť, aby som sa Vám prihovoril a 
zhodnotil činnosť obecného úradu.

   Bilancovaniu činnosti za uply-
nulé funkčné obdobie a zároveň 
predstaveniu úloh do budúceho 
obdobia sa nebudem vo svoj-
om príspevku venovať, pretože 
som tak urobil v predvolebnom 
letáku. Využívam tento priestor 
hlavne so zámerom poďakovať sa 
vám za prejavenú dôveru, ktorá 
ma zaväzuje, aby som k plneniu 
úloh pristupoval ešte zodpoved-
nejšie ako doteraz. Nerobil som 

predvolebný míting. Keďže všetko 
ste vo voľbách svojimi hlasmi roz-
hodli vy,  prijmite  ako prejav vďa-
ky pozvanie na novoročný guláš a 
pohár vína,  do kultúrneho domu, 
aby sme spolu privítali Nový rok 
2007, do ktorého vám želám veľa 
zdravia, osobnej spokojnosti, 
pohody vo vašich rodinách a 
úspechov v pracovnej činnosti.     
Podujatie bude v mojej réžii, 
31.12., so začiatkom  o 23:30.

Pretože chceme v budúcom roku 
obohatiť štruktúru programov 
káblovej televízie, už od Vianoc 
sa budete môcť zoznámiť s no-
vými programami. 
   Verím, že sa Vám nové pro-
gramy budú páčiť, poprípade 
ich budú môcť nahradiť alter-
natívne.

                Vladimír MIHÁLIK
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Babičkine Vianoce

Vianoce môjho detstva...?
   Boli plné radosti očakávania, 
lásky, nie stresu a zhonu, ako 
dnes. Tešili sme sa z maličkostí, 
očakávali sme príchod malého 
Ježiška. Stromček býval skromný, 
ale krásny. Viseli na ňom oriešky, 
salónky vyrobené z kocky cukru, 
zabalené do staniolu, slamené 
ozdoby vyrobené doma a jabĺčka. 
Stôl na Štedrý deň býval omotaný 
reťazou, aby celá rodina budúci 
rok držala spolu, pod ním bola 
slama. Deti museli celý deň po-
slúchať, aby poslúchali celý rok. 
Nesmelo sa nič požičiavať, lebo 
by si stále niečo požičiavali v 
budúcom roku. Večerať začala 
celá dedina naraz, po zvonení. 
Gazda – otec prišiel so sviečkou, 
sitom, v ktorom bolo po troške z 
celej úrody / jačmeň, žito, kuku-
rica, fazuľa.../,jabĺčka, orechy a 
oblátky. Pred začatím večere otec 
predniesol vinš:
   „Vinšujem vám na týto 
nastávajúce vánočné svát-
ky, narodenie Krista Pána, 
svatého Ščefana, aj svatého 
Jána, aby vám dav Pan Boh 
zdravie, ščastie, hodné bož-
ské požehnanie a po smrci 
královstvo nebeské.“
   Potom každému členovi rodiny 
rozdal po jabĺčku, po štyri orechy, 
oblátky. Gazdiná – mama urobila 
na čelo všetkým medový krížik, 
prekrojila jablko cez polovicu, či 
je pekná hviezdička. Do každého 
kúta hodila orech a povedala: 
“Kúty radujte sa, Vianoce sú!“
   Pomodlili sme sa a mohli sme 
začať požívať tieto štedré dary, 
pretože celý deň sa nič nejedlo, 
postilo sa. 
    Na večeru sa ešte jedla kapustni-
ca so pšenom, sušenými slivkami 
a hubami a pupáky /lekvárové 
buchtičky posypané makom a 
poliate medom/. Nesmelo sa za-
budnúť ani na dobytok, ktorému 
sa tiež z jedla ušlo. 
   Po večeri sa robili rôzne kúzla a 
čary, aby sa zistilo, či sa slobodné 
dievky budúceho roku vydajú 
a akého muža dostanú. Večer 
chodili koledníci, spievali via-
nočné koledy a vinše. Za odmenu 
dostali koláčik, jabĺčko, oriešok, 
grajciarik – peniežtek. Darčeky 
sme dostávali skromné, zväčša 
doma vyrobené. Pred polnocou 
šla celá rodina na polnočnú svätú 
omšu, osláviť narodenie spasiteľa 
Ježiša Krista.

              Petra RUSNÁČKOVÁ
               4.ročník, ZŠ Krakovany

       Ø HISTÓRIA
     Chotár obce Krakovany a Stráže (od roku 1943 zlúčené v jednu obec Krakovany) 
tvorilo v praveku jeden geografický celok rozprestierajúci sa v severnej časti zvlnenej 
Trnavskej pahorkatiny na styku s považským výbežkom Podunajskej nížiny.

   Chotárom obce pretekajú potoky Holeška a 
Dudváh, ktorý po celej dĺžke svojho toku vytvoril v 
sprašovej hline výraznú pravobrežnú terasu. Obec 
má zachovanú kontinuitu osídlenia od praveku až 
po súčasnosť. 
     Medzi najrozšírenejšiu a najznámejšiu pravekú 
kultúru strednej Európy patrí lužická kultúra 
(1200 – 700 rokov pred n. l.). Na základe jej 
rozšírenia, kultúrneho formovania na staršom 
domácom podloží a doby trvania sa na jej ozna-
čenie používa termín lužický kultúrny komplex. 
Masové využívanie bronzu, pričom nástroje, 
zbrane a šperky boli obohacované o nové tvary, 
malo vplyv aj na produktivitu a prehĺbenie deľby 
práce. Postupné oddeľovanie remesiel od poľno-
hospodárskej základne sa odzrkadlilo aj v sociálnej 
a spoločenskej diferenciácii spoločnosti. Hlavným 
zamestnaním bolo poľnohospodárstvo a živočíšna 
výroba. Zber a lov tvorili len menej významný 
doplnok potravy. Opevnené sídliská – hradiská 
boli budované  v
neprístupnom a 
horskom 
prostredí 
a stali sa 
strediskami 
určitých 
oblastí. 
Niektoré 
(napr. 
Pobedim) 
mali aj 
charakter 
kultových 
stredísk. 
     Pochová-
vanie mŕtvych 
v tomto období 
nadobudlo jed-
notný charakter – 
pochovávanie žia-
rovým spôsobom – čo sa 
často spája s prevládajúcim kultom doby – s uctie-
vaním slnka. Pohrebiská lužickej kultúry –popolni-
cové polia sú pomerne rozsiahle a často obsahujú aj 
niekoľko tisíc hrobov. Zvyšky mŕtvych sa vkladali 
do nádob – popolníc často aj s milodarmi. Patria 
medzi základne materiálne pramene, ktoré nám 
poskytujú informácie o osídlení a materiálnej 
náplni lužickej kultúry. Z okolia Krakovian pozná-
me osídlenie lužickej kultúry, napríklad z Čachtíc, 
Piešťan – Kocuríc, Pobedima, Podolia, Prašníka, 
Rakovíc, Trebatíc a Vrbového. 
   Z chotára obce Krakovany poznáme sídliskové 
nálezy (napr. zlomky vázovitých nádob s kónickým 
hrdlom, hrncov, profilovaných šálok a ď.) z polohy 
Predné diely, Horné pole, Záhumenice a Jutrá. V 
polohe Dolné diely, ktorú od 70-tych rokov 20. 
storočia sleduje Archeologický ústav SAV v Nitre 
a potom Balneologické múzeum v Piešťanoch sa 
rozprestiera žiarové pohrebisko lužickej kultúry. 
V roku 1996 Balneologické múzeum získalo z tejto 
polohy inventár žiarového hrobu, ktorý pôvodne 

obsahoval asi päť nádob a bronzové predmety – 
dve ihlice, gombík, špirálky a špirálový prsteň.
     V roku 2002 sa pri zemných prácach na tejto, 
dnes už zastavanej polohe našli ďalšie dva žiarové 
hroby. Nález oznámil Ing. Ján Kališ, ktorý umož-
nil aj jeho záchranu a odborné zdokumenovanie. 
V hrobe č. 1/2002 bola uložená hrncovitá nádoba 
s dvoma uškami, v ktorej boli uložené kalcifikova-
né kostičky dieťaťa. Na dne nádoby bol otvor, čo 
súviselo s dušou, ktorá sa kremáciou oslobodzuje 
od tela. Nádoba bola zakrytá miskou. V hrobe č. 
2/2002 boli uložené štyri nádoby. Kalcifikované 
kostičky uložené v amfore s kónickým hrdlom 
a dvomi uškami. Patrili asi 40-ročnémumužo-
vi strednej až robustnej postavy. V amfore bol 
uložený aj fragment plytkej misky. Vedľa bola 
uložená menšia amforovitá nádoba s dvoma uška-
mi zdobená žliabkami a kruhovými jamkami. 
Nádoby boli navrchu zakryté miskou. Na povrchu 
nádob sa čiastočne zachovali stopy striebristého 
tuhovania. Milodary v nádobách uložené neboli. 
       Pravdepodobne   ďalšie    žiarové   pohrebisko
    lužickej kultúry sa nachádza v polohe  Záhume-
          nice.  Pri  výkope základov rodinného domu 
       Ing.  Jarmila  Gallu  sa  tu  v roku 2004 našiel 
          žiarový   hrob.  Spálené   zvyšky   minimálne  
        dvoch  ľudských jedincov – muža a ženy boli 
        uložené  v  amforovitej  nádobe.  Hornú  časť 
         tlakom zeme roztlačenej nádoby poškodila 
         orba.  Okrem   žiarového  hrobu  sa  v  tomto 
         priestore                                          zistili         aj       
        kostrové                                            hroby, ktoré                
           sú                                                         priebežne 
       datované                                                do stredo      
      veku až                                                    novoveku.          
    Žiarové                                                           hroby 
    lužickej                                                           kultúry 
 bývali                                                               pôvodne
na povrchu                                                     označené 
a preto sa len                                                   niekedy 
vyskytne prekrytie                              dvoch hrobov. 
Nádoby – urny boli do                      zeme ukladané 
pomerne plytko – pod ornicu a preto niekedy 
bývajú poškodené orbou.  
     Lužické žiarové pohrebiská v chotári obce Kra-
kovany významne dopĺňajú archeologické pami-
atky z obdobia mladšej a neskorej doby bronzovej 
v tomto regióne. 
 

Vladimír KRUPA
Marián KLČO
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   Žiarové pohrebiská Lužickej kultúry v Krakovanoch

   Vianočné trhy mali svoje tretie pokračovanie
Príjemné podujatie

   Vianočné trhy poriadané materskou školou sa postupom času majú  svoje pevné 
miesto v chode našej dediny. Býva to vždy 1. adventná nedeľa. Len tento rok sa museli 
posunúť o týždeň skôr, pretože sa konali voľby obecného zastupiteľstva a starostu.

   Ale ani posun termínu neu-
bral nič na ich príťažlivosti, 
kráse a širokej ponuke tovaru. 
Tak ako po minulé roky, i teraz 
sme ponúkali krásne aranžmá-
ny, adventné vence, svietniky, 
sviečky rôznych tvarov a farieb 
a iný vianočný tovar, ktorému 
svoj tvar, eleganciu a krásu dali 
do vienka šikovné ruky mamičiek 
detí z Krakovian. O svojej šikov-
nosti vás presvedčili už po minulé 
roky, lenže niektoré deti v škôlke 
zostali, niektoré odišli do školy 
a nové do škôlky pribudli. A tak 
isto je to i s mamičkami, niektoré 
zostali a znovu prekvapili svojou 
šikovnosťou i kreatívnosťou a tie 
nové zase ukázali, čo dokážu. A 
že sú všetky šikovné a snaživé, 
to bolo vidieť na stoloch prepl-
nených krásnym tovarom. 
   Nechýbali tiež výborné domáce 
zákusky, chutné chlebíčky, krásne 
zdobené medovníčky, vianočné 
trubičky, suché vianočné pečivo 
či teplá kávička, vianočný punč a 
teplá medovina, ktorú ponúkal p. 
Moravčík z Trebatíc. 
   Posedenie prišiel spríjemniť 
svojim spevom i Chrámový zbor 
pod vedením p. Augustínovej a 
tak ako minulý rok i teraz sa nies-
li sálou kultúrneho domu krásne 
koledy. Pre detičky bola pripra-
vená tvorivá dielňa s anjelikmi 
a veľkoplošná projekcia rozprá-
vok.     
   Vianoce sú sviatkami pokoja, 
radosti a mieru a my dúfame, 
že trošku toho pokoja, radosti a 
mieru sme v tomto uponáhľanom 
svete aspoň v tento deň do vašich 

  srdiečok vniesli. Sú tiež sviatkami štedrosti a my vám za vašu 
štedrosť     (a nielen v tento deň )   veľmi    pekne v mene našich 
detičiek ďakujeme. Už teraz vás pozývame na detský karneval a 
Veľkonočné trhy 3, ktorých presné termíny vám včas oznámi-
me. 
   Ďakujeme p. učiteľkám za pomoc pri pripravovaní vianočných 
trhov a všetkým zamestnancom škôlky za prinesený tovar na 
predaj. Ďakujeme pracovníkom obecného úradu za výbornú dote-
rajšiu spoluprácu. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zapojili a 
pomohli pri príprave vianočných trhov.
   Prajeme vám príjemné sviatky a nový rok 2007 plný príjemných 
zážitkov, spokojných dní a milých úsmevov.

-JaK-

Časopis Školák získal 3. miesto

   V septembri sa náš časopis prihlásil do celoslovenskej súťaže 
triednych a školských časopisov Proslavis 2006. Súťaž vyhlá-
sil Dom Matice slovenskej v Žiline  v spolupráci so Žilinským 
samosprávnym krajom, Mestským úradom v Žiline a Krajským 
školským úradom v Žiline. Bol to  už IX. ročník. Školák obsadil 
3. miesto v kategórii školských časopisov 3. – 5. ročníka.
   Dňa 26. októbra 2006 sa v priestoroch Úradu Žilinského samo-
správneho kraja v Žiline konalo slávnostné odovzdávanie cien 
Na súťaži sa zišli žiaci materských, základných a stredných škôl 
zo Slovenska. Našu školu reprezentovala Veronika Madunická, 
zástupkyňa šéfredaktorky  a vychovávateľka Adriana Pániková, 
odborný poradca  časopisu. Budúci žurnalisti si ocenenie prevzali 
z rúk Petra Kubicu, hovorcu ŽSK a Daniela Zemančíka, riaditeľa 
DMS v Žiline.  
                                                                        Eva SEITLEROVÁ
                                                           riaditeľka ZŠ Krakovany

    V tomto čísle HK (na str.1 a 7) zverejňujeme aj dve najzaují-
mavejšie práce žiakov ZŠ Krakovany na tému Vianoce (pozn. 
redakcie)

Príjemné prežitie Vianoc
a šťastný Nový rok 2007

želá Hlas Krakovian


